
ألن من رأى فقد نظر؛ ولكنها يف احلقيقة مؤسسة ألن اإلنسان قد  :قال ,على أا مؤكدة أكثر املفسرين: الشيخ

قد ركز فهذا نظر  ايرى ولكن ال حيقق ما رأى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه؛ لكن إذا رآه وهو ينظر إليه متام

أخص من النظر العام؛ حنملها على ذلك ألن األصل يف الكالم التأسيس؛ ألن التوكيد نوع زيادة، التوكيد  ,خاص

نوع من الزيادة ليس فيه إال توكيد ما مضى وقد ال حيتاج إليه؛ لكن التأسيس هو األصل؛ إذا يقول اهللا عزوجل: 

فقد  لقد كنتم تمنون الموت )) (( (( :يدويقيم على ذلك الشهادة بالتوككنتم تمنون الموت من قبل ))  ((

أي املوت ؟ نعم،  فقد رأيتموه )) ((فلماذا حيصل منكم هذا التخاذل؛ وهلذا قال:  رأيتموه وأنتم تنظرون ))

رأيتموه أي املوت؛ رأوا من استشهد يف غزوة أحد رأوه بأعينهم؛ وذهب بعض املفسرين إىل أن املراد رأوه أي رأوا 

ال ألن من مل يقتل مل يرى املوت؛ ولكن هذا التفسري فيه نظر؛ ألن رؤية املوت يراها اإلنسان يف أسبابه وهو القت

  وأنتم تنظرون )). ((يعين فيما بينكم فقد رأيتموه ))  ((نفسه ويف غريه؛ 

رع بصيغة املضا إن صورته صورة املاضي ولكنه صيغ حيث تمنون )) ((يف هذه اآلية من املشاكل النحوية قوله:  

  ؟هللا وإال من تعجل شيئا قبل أوانهفيه إشكال ألن متىن ماضي؛ هل نعطيه األخ هداية ا ؟

  التاء؛  تحذف: الطالب

  أيهم ؟ : الشيخ

  ولقد كنتم تتمنون املوت؛ فة, املضاعالتاء : الطالب

  أصلها تتمنون املوت؛ طيب نريد من هداية اهللا أن يأيت لنا مبثال آخر يف القرآن ؟ ,أحسنت: الشيخ

  ؛ واحدة منه حذفتاءان  : كثري إذا اجتمعالطالب

  مثال واحد يف القرآن يشهد هلذا ؟  ة,أنا أريد واحد: الشيخ

   .لعلكم تذكرون )) ((: الطالب

  أي تتلظى؛ وهو كثري كما قال األخ . فأنذرتكم نارا تلظى )) ((أي تتذكرون؛  ,صح: الشيخ

يف هذه اآلية من الفوائد أوال: إقامة احلجة على من كانوا يتمنون املوت وقد رأوه ومع ذلك حصل منهم التخاذل؛ 

فما موقفكم ؟  ,يعين فها أنتم اآلن رأيتموه لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه )) ((لقوله: 

.  

قال النيب عليه الصالة قد ص وال يصرب؛ و ذا متناه ووقع رمبا ينكينبغي لإلنسان أن يتمىن املكروه؛ ألنه إ: أنه ال وفيه

فإن الجنة تحت ظالل السيوف فإذا لقيتموهم فاصبروا  ,ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية (والسالم: 

حنون صاحب مالك يعجز عنه؛ وقد ذكروا أن سيء ولكن وهكذا اإلنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الش )



ما شئت فامتحين، شف بنو  يا رب إين صابر فكيف :قال يوما من األيام كالما معناهـ كان من العباد ـ رمحه اهللا 

صار ال يبول إال مبشقة  ,؛ يعين أصرب على كل بالء فامتحين يا رب؛ فأصيب بعسر البولآدم فقري مسكني

صغار فيقول: ادعوا لعمكم لصبيان الدارس اليت فيها املور على مدارس الصبيان، فكان يد :شديدة؛ قالوا

وال ذنوب  ب إىل الصبيان ألم أقرب إىل اإلجابة لطهارة قلوم وسالمتهاذهالكذاب، أدعوا لعمكم الكذاب؛ و 

له أن يسأل اهللا إين أصرب فكيف ما شئت فامتحين ومل يصرب؛ وهكذا اإلنسان ينبغي  :قال ألنه؛ الكذاب معليه

  العافية؛ لكن إذا ابتلي فليصرب .

من فوائد هذه اآلية: أنه ال بأس أن يوبخ اإلنسان من حتدى واختذ ملكانه مكانا عاليا إذا وجده قد ختاذل يف هذا 

مثل لو كان رجال من الناس يزعم أنه صبور وأنه جلد وما أشبه ذلك فإذا أملت به األمور صار جبانا  ,املكان

  ا ال يتحمل فيذكره؛ أظن أحد الشعراء كان يقول يف شعره:هلوع

  ؛والسيف والرمح والقرطاس والقلم  اخليل والليل والبيداء تعرفين   

وإذا حوله  ,فأراد أن ينهزم ويويل الدبر ,كل شيء؛ فحصلت عزوة وكان فيها هذا الشاعر  شجاعة وعلم، كتابة

  لك يا فالن وأنت تقول:  فقالوا ما ,أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره

   رمح والقرطاس والقلماخليل والليل والبيداء تعرفين     والسيف وال

نفسه أنه  منإن مل أكن نسيت أنه قتل؛ فاإلنسان قبل أن يصاب بالبالء قد يشعر  هفعتب على نفسه ورجع وأظن

أنا أقول وأنا أصرب فهذا ال بأس شيء كان يفتخر به ويقول: أنا أفعل و رب؛ لكن يعجز؛ فإذا ذكرت أحدا بقوي يص

يفتخر مبا  المصلحة؛ قد يكون مسكينل ينظر لمصلحة ؟ينظر لبه؛ ولكن هل هذا حممود إذا كان األمر ضارا أو 

  ال فخر فيه فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه مث أغريته يقع يف ضرر؛ فاملسألة يرجع فيها إىل املصلحة .

فيها توكيد؛  فقد رأيتموه وأنتم تنظرون )) ((ومن فوائد هذه اآلية: جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله: 

أي جواز تأكيد اللفظ إذا دعت احلاجة إليه وكان ذلك مقتضى البالغة؛ بل قد يكون مطلوبا كما يف هذه اآلية؛ 

كيد وأا مل تأيت مبعىن جديد؛ أما على قول الراجح أا تو  (( وأنتم تنظرون ))فهذه اآلية على قول بأن قوله: 

فإننا ال نأخذ هذه الفائدة من هذه اآلية لكن نأخذها من آية أخرى مثل:  ,أا أتت مبعىن جديدبالذي رجحنا 

 كال سوف تعلمون ثم كال سوف تعلمون )) (( (( وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين )) ((

  كثري يف القرآن، تأكيدات لألمهية .  )) لى ثم أولى لك فأولىأولى لك فأو 

 ,والرسول عليه الصالة والسالم ى عن متين املوت فقد كنتم تمنون الموت )) ((شيخنا يف اآلية: : السائل

   كيف جنمع بينهما ؟ف



هم كانوا يتمنون املوت ذكرنا يف التفسري يتمنون  ,التنبيه عليه إىل سؤال حيتاج الواقع أاهذه  ,أي نعم: الشيخ

وت املطلق؛ لكن يؤخذ منه أنه جيوز أن يتمىن اإلنسان الشهادة، املاملوت يف سبيل اهللا، ما هو  ,أيش ؟ الشهادة

 (بل لو قيل مبشروعية هذا مل يكن بعيدا، وقد قال عمر رضي اهللا عنه:  ,جيوز أن يتمىن الشهادة وهو كذلك

كيف هذا   :رضي اهللا عنه؛ فكان الناس يقولون ) قي الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولكاللهم ارز 

قتل ظلما وهو يصلي ومل يقتل  ,ولكنه رضي اهللا عنه أجاب اهللا دعائه ي,إسالملدعاء وكيف جياب ؟ املدينة بلد ا

ألنه عمر بن اخلطاب قتل ألنه قائم بأمر اهللا منفذ لشريعة اهللا، قتله جموسي مضاد للمسلمني حرب على 

تمين املوت جائز؛ لكن ذكر بعض املتأخرين عليه الصالة والسالم فمات فيها؛ فرسول الاملسلمني؛ فقتل يف مدينة 

الشهادة يستلزم أن ك متنيجيوز أن تتمىن الشهادة قال ألن ض املتأخرين أنه ال أنه ـ قصدي متين الشهادة ـ ذكر بع

  باطل مادام املؤذن يؤذن . أواألعداء يغلبون املسلمني؛ فتأملوا هذا الكالم هل هو حق 

  .اآليات األوىل سبق الكالم عليها وعلى فوائدها وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل )) ((

حممد يعين حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب  وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل )) ((وهنا قال: 

هذا هو حمط الفائدة؛ أما   ما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل )) ((القرشي اهلامشي خامت األنبياء؛ 

توطئة ملا بعده وهو قوله:  )قد خلت من قبله الرسل ) ((لكن حمط الفائدة قوله:  ,كونه رسوال فهذا أمر معلوم

ت من قبله يعين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول قد خل ن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ))أفإ ((

فإذا كان كذلك  ويقتلون النبيين بغير الحق )) ((ومنهم من قتل، كما قال اهللا تعاىل:  الرسل؛ فماتوا من قبله,

هم أو قتلوا هل تركوا أديام ؟ اجلواب: ال، مل يرتكوا األديان؛ وذلك ألن األمم إمنا فهل أقوامهم ملا ماتت أنبيائ

تعبد اهللا وتتبع الرسل، والرسل ال تنقطع رسالتهم مبوم بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حىت تأيت رسالة 

لت حينما رساالت؛ وهذه اآلية نز تنسخها؛ أما رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال ناسخ هلا ألا آخر ال

 أعضادإن حممدا قد قتل؛ فلما قال هذا فت ذلك يف  :، صاح الشيطان يقولصاح الشيطان يف يوم أحد

ألن موت النيب صلى اهللا عليه وسلم مصيبة عظيمة حتزن القلب وتضعف النفس؛  ال:الصحابة رضي اهللا عنهم؛ أو 

وإذا مات القائد فإنه الشك سيكون له أثر على الذين  ,ألن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كان قائدهم :وثانيا

يقتادون بقيادته؛ فلما شاع اخلرب بأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قتل حصل ما حصل على املسلمني فأصام 

ا محمد إال رسول قد خلت وم ((وجل وخبهم فقال: اهللا عز ولكن  ,غم بغم؛ وصار عند بعضهم بعض الشيء

فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من بعدهم ؟ ال؛ من قبله الرسل )) 

اهلمزة هنا  (( أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ))ولكن بقيت الرساالت وبقي األتباع؛ وهنا قال: 



ى أعقابكم إن مات أو قتل ؟ هذا ال يليق بكم وال ينبغي لكم؛ بل مادام يعين أفتنقلبون عل ي,لالستفهام التوبيخ

  أي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ عته باقية فاتباعه باق وال يليق بشري

؛ أي نعم فيها مهزة االستفهام ومن بعدها فاء العطف؛ وقد مر علينا أن مثل هذا الرتكيب أفإن مات )) ((وقوله: 

 ؟كيب ما الذي جيوز من حيث اإلعرابلكن مثل هذا الرتكيب جيوز فيه من حيث اإلعراب ؟ أقول مثل هذا الرت 

على وجهني؛ الوجه األول ؟  اجيوز إعرا  

  اهلمزة قبل الفاء؛ : تكون الطالب

   ؟ أفإن مات )) ((هي اهلمزة اآلن قبل الفاء : الشيخ

   ...: الطالب

  الذي بعدها ؟ العطف ؛ والفاء اليت بعدها أو حرفاستفهام يف مكااهلمزة لالأن تكون : الشيخ

اهلمزة على ما هي عليها يف مكاا؛ وحرف العطف  : حرف العطف الذي بعدها يكون هذا إذا جعلناالشيخ

  بعدها ؟ إذا جعلنا اهلمزة يف مكاا مل تغري فحرف العطف الذي بعدها ؟

  يكون عاطفا على ؟ 

  شيء حمذوف؛ : على الطالب

  وما تقدير هذا الشيء احملذوف ؟ : الشيخ

  مبا يناسب املقام، : الطالب

  وجه الثاين ؟ أن جنعل اهلمزة يف مكاا؛ المبا يناسب املقام طيب هذا وجه، : الشيخ

  نقول إن اهلمزة قدمت للصدارة ؛ : الطالب

   اين ؟ال على هذا الوجه الث لكن هل هذا مكاا األصلي أو: الشيخ

  : ال تكون مكاا األصلي, الطالب

  أن يكون مكان اهلمزة بعد حرف العطف ولكن قدمت من أجل الصدارة؛ وبناء على هذا الوجه ؟ : الشيخ

  ال حيتاج إىل تقدير؛ : الطالب

  يعين على الشيء املذكور السابق . ,يكون العاطف عاطفا على ما سبق: الشيخ

انقلبتم على  و((فعل الشرط؛  إن مات )) ((هذه مجلة شرطية  أو قتل انقلبتم ))أفإن مات  ((قال اهللا تعاىل: 

ولكن حمل التوبيخ هو جواب الشرط يف احلقيقة؛ ألنه يوخبهم على  انقالم على تقدير أن يكون  أعقابكم ))

ي بغري فعل أ إن مات )) ((ال يليق بكم؛ وقوله:  لبون على أعقابكم إن مات أو قتل,أي أتنق ,مات أو قتل



أي رجعتم على الوراء؛ واألعقاب مجع  انقلبتم على أعقابكم )) ((بفعل البشر ؛ وقوله:  أو قتل )) (( :البشر

عقب وهو العرقوب؛ واملنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غري هدى كالذي ميشي مكبا على وجهه، وقد قال 

واالنقالب على  سويا على صراط مستقيم )) أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي ((اهللا تعاىل: 

على أنه حيتمل أن  ,يئة املعتادةاهلألن االنقالب على العقب ميشي اإلنسان فيه على غري  ,عقبني أعظم وأبلغال

  يكون املراد باالنقالب على العقب أي أنه يسقط على قفاه وال يستطيع أن يتقدم أو يستقيم.

فعدل باجلملة إىل العموم  من ينقلب )) ((هنا قال:  لن يضر اهللا شيئا ))ومن ينقلب على عقبيه ف ((وقوله: 

 ((لن تضر اهللا شيئا؛ من أجل أن يكون احلكم عاما شامال؛ فقوله: دون أن يقول: وإن انقلبتم على أعقابكم ف

  ؛ أما جواب الشرط فهو ؟ ى عقبيه؛ والفعل هنا بعدها جمزومهذه من شرطية تعم كل منقلب عل من ينقلب ))

  , فلن يضروا اهللا شيئا ))... (( : الطالب

 ,فلن يضر )) ((املعروف أن جواب الشرط يكون جمزوما وهنا منصوب  )) فلن يضروا اهللا شيئا ((: الشيخ

وملاذا  صار جواب الشرط مجلة؛ )) (( لنعليه نقول ألنه ملا دخلت  واملعروف أن جواب الشرط يقع جمزوما ؟

  ؟ فلن يضروا اهللا )) (( :قرنت بالفاء ذااقرتنت بالفاء ؟ سامي ؟ ملا

  عطف؛ ال : من أجلالطالب

   ضابط يف هذا ؟الال؛ ألا صدرت؛ ألن جواب الشرط صدر بلن؛ طيب اقرأ البيت : الشيخ

  : الطالب

  امسية طلبية وجبامد    ومبا وبقد وبلن وبالتنفيس ؛

يعين أن الذي ينقلب على عقبيه ويرتد  ,شيئا نكرة يف سياق النفي فتعم )) فلن يضر اهللا شيئا ((طيب : الشيخ

ألن اهللا سبحانه وتعاىل لن ينتفع بطاعة الطائعني ولن يتضرر مبعصية العاصني؛ وهلذا  ,عن اإلميان لن يضروا اهللا

وإمنا يضر يف احلقيقة  فلن يضر اهللا شيئا )) ((فريجع بعد أن كان مسلما  من ينقلب على عقبيه )) ((قال: 

  نفسه .

صاحلا للحال واالستقبال إىل   وهي حتول الفعل املضارع من كونه ,السني للتنفيس وسيجزي اهللا الشاكرين )) ((

وسيجزي اهللا  (( ؛كونه لالستقبال؛ وسوف مثلها إال أن سوف تدل على املهلة والسني تدل على الفورية

هم الذين قاموا بشكر نعمة اهللا؛ وقد مر علينا أن الشكر هو القيام الشاكرون أي سيكافئهم؛ و  الشاكرين ))

بطاعة املنعم بالقلب واللسان واجلوارح؛ فاالعرتاف بالقلب أن النعم من اهللا شكر؛ والثناء على اهللا ا باللسان 

ل صرفه يف نشره؛ شكر املاو طاعة مبا يناسب تلك النعمة شكر؛ فشكر العلم مثال العمل به الشكر؛ والقيام ب



اهللا، وهلم جرا؛ واعلم أن بني الشكر واحلمد عموما  طاعةطاعة اهللا؛ شكر القوة البدنية استعمال البدن يف 

أي أن أحدمها أعم من اآلخر من وجه؛ فباعتبار أن احلمد يكون لكمال احملمود وإلنعام  ,وخصوصا وجهيا

سان يكون أخص من الشكر؛ الشكر باعتبار كونه احملمود يكون أعم من الشكر؛ وباعتبار أن احلمد يكون بالل

أخص من احلمد؛ يقول الشاعر: متعلقا بالقلب واللسان واجلوارح أعم من احلمد؛ وباعتبار أنه يف مقابلة نعمة 

  ؛ة    يدي ولساين والضمري احملجباأفادتكم النعماء مين ثالث

يتفقان يف ما إذا محد اهللا سبحانه  ,مها متباينانوذا التقرير نعرف أنه ليس بني احلمد وبني الشكر ترادف بل 

فهذا يعترب شكرا ومحدا؛ وخيتلفان فيما إذا محد اهللا على   ,شرب فقال احلمد هللا وأكما لو أكل   ,تعاىل على نعمته

  وإذا شكر اهللا جبوارحه فليس هذا من باب احلمد . ,كماله فهنا ال يكون هذا من باب الشكر

من جاء  ((مباذا جيزيهم ؟ بني اهللا سبحانه وتعاىل هذا امل يف قوله:  الشاكرين ))وسيجزي اهللا  ((وقال: 

 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )) (( بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فال يجزى إال مثلها ))

  إىل سبعمائة ضعف .هذا جزاء؛ وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا يضاعف احلسنة إىل عشر حسنات 

  :مث قال؛ نأخذ الفوائد

وما  ((يف هذه اآلية: بيان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشر يلحقه املوت كما يلحق مجيع الرسل؛ لقوله: 

  )) .... محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 

إال رسول قد خلت من قبله  ((وال إهلا فيعبد؛ لقوله: وفيها أيضا: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس ربا فيدعى 

  الرسل )) .

قد خلت من قبله الرسل  ((ومن فوائدها: أنه ينبغي عرض الدليل بذكر النظائر ليقتنع اإلنسان مبا مسع؛ لقوله: 

  ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له .قد مادام الرسل السابقون  :فإن من مسع هذا اقتنع وقال ))

 قد خلت من قبله الرسل )) ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم خامت الرسل؛ لقوله: 

وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله  الرسل )) ((وأل هنا للعموم ومل يقل: قد خلت من قبله رسل؛ بل قال: 

  لزم من ذلك أن يكون هو آخرهم .

  .)) أفإن مات أو قتل ((ومن فوائد هذه اآلية: جواز موت الرسول عليه الصالة والسالم وقتله؛ لقوله: 

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل  ((فإن قال قائل: يشكل على هذا أن اهللا قال يف الشهداء: 

فإذا   أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون ))وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا  أحياء عند ربهم يرزقون )) ((

  كان هذا يف الشهداء فكيف يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم ميتا مع أنه أفضل من الشهداء ؟



واجلواب عن ذلك أن نقول: إن احلياة حياتان: حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا؛ وحياة برزخية ليست  

لشهداء؛ واألنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم اهللا على األرض أن لملن ؟ كحياة الدنيا فهذه هي اليت تثبت 

فاألنبياء أجسادهم باقية وحيام الربزخية أكمل  ,تأكل أجسادهم؛ وأما الشهداء فقد تأكل األرض أجسادهم

  من حياة الشهداء بالشك .

أفإن  ((يف قربه؛ لقوله:  أو زعم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حي : الرد على من توهممن فوائد هذه اآلية

لضرورة من النقل املتواتر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقتل؛ أليس كذلك ؟ فإنه وحنن نعلم با مات أو قتل ))

ما زالت أكلة خيبر  (ولكن ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  ,ما قتل بسيف وال برمح، مات على فراشه

ت اإلنسان؛ فهذا يدل على أن عرق يف اإلام إذا انقطع ما :األر ) بهر منيوهذا أوان انقطاع األ ,تعاودني

إن النبي صلى " الزهري قال:  هالشاة املسمومة يف خيرب كان له أثر يف موته؛ وهلذا قال بعض التابعني وأظن أكله

ولكن اهللا تعاىل أمد يف عمره حىت تأخر؛ وهذا ليس ببعيد،  ؛" اهللا عليه وسلم كان شهيدا ألن اليهود قتلوه

يشاف  ( ما زال أثرها في لهواتي )ألن أكلة خيرب كما ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم:  ,هذا ليس ببعيد

، واحد من الصحابة الذين أكلوا معه مات؛ , وهلذا مات بعض الصحابةاته أثر السم؛ السم كان شديدايف هل

  سول عليه الصالة والسالم مل يبلع اللحم الذي أكل .لكن الر 

من فوائد هذه اآلية: أن االرتداد عن اإلسالم انقالب على العقب؛ وال خيفى علينا ماذا يكون أثر االنقالب على 

العقب، انقالب على أعقام وهو كذلك ألن الذي على اإلسالم ميشي على برهان ونور، ميشي على صراط 

  مستقيم .

أنتم  :؛ فإننا نقول هلمإن اإلسالم رجعية ورجوع إىل الوراءفوائد اآلية: الرد على امللحدين الذين يقولون ومن 

؛ ألن اإلسالم حيث على كم؛ أما من متسك باإلسالم فإنه التقدميأنتم الذين انقلبتم على أعقاب ,الرجعيون

واآليات كلها  مغفرة ))سابقوا إلى  ات )) ((استبقوا الخير  سارعوا إلى المغفرة )) (( (( :التقدم لكل فضيلة

يقدم قومه يوم  ((لكن ليس التقدم إىل الكفر الذي قال اهللا عن زعيمه:  ,تدل على أن اإلسالم يأمر بالتقدم

تقدم إىل جنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني؛ املهم أن هذه اآلية ال ولكنه القيمة فأوردهم النار ))

: إن التمسك باإلسالم هو امللحدين الذين زعموا أن التمسك باإلسالم رجعية؛ فنقول هلم من ؟على رد فيها 

  ، والتخلف عن اإلسالم هو الرجعية .التقدم

ومن ينقلب على عقبيه فلن  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل غين عن طاعة الطائعني؛ لقوله: 

  يضر اهللا شيئا )) .



وأنه لن يضره شيء؛ ولكن إذا قال قائل: أليس اهللا تعاىل قد قال يف   ,انتفاء الضرر عن اهللاومن فوائد اآلية: 

يؤذيني ابن  (؟ ويف احلديث القدسي: إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة ))  ((كتابه: 

  فأثبت األذية هللا ؟آدم يسب الدهر ) 

ذى ولكن ال يتضرر؛ وأضرب ضرر؛ ال يلزم من األذية الضرر؛ فاهللا تعاىل قد يتأمن األذية اليلزم فاجلواب: أنه ال 

لو أن شخصا جلس إىل جنبك وقد أكل بصال أو شرب دخانا؛ ألست تتأذى برائحته ؟ بلى؛ ولكن  لك مثال:

عاىل هل تتضرر ؟ ال تتضرر؛ إذا رأيت شيئا مكروها فإنك تتأذى ولكن ال تتضرر؛ إذا ال يلزم من كون اهللا ت

  يتأذى أن يتضرر .

ووجهه أن اجلزاء أضيف إىل  وسيجزي اهللا الشاكرين ))؛ ((من فوائد اآلية الكرمية: احلث على الشكر؛ لقوله: 

اهللا؛ فدل على عظمه؛ ألن الثواب من العظيم عظيم؛ وهلذا كانت احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل 

  أضعاف كثرية .

وسيجزي اهللا  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز اإلطالق يف الكالم إذا جاء مفسرا يف موضع آخر؛ لقوله: 

والشريعة  ,ولكنه قد بني يف نصوص أخرى ,فإن هذه اآلية جمملة مل يبني اهللا تعاىل كيف هذا اجلزاء الشاكرين ))

ا جتده جممال يف مكان جتده مبينا يف مكان يفسر بعضها بعضا، ويقيد بعضها بعضا، و خيصص بعضها بعضا، وم

فتحرص وتبحث  ,جممال فإن نفسك تتطلع إىل بيان هذا امل , ألن الشيء إذا أتاكآخر؛ وهذا من متام الشريعة

  وحىت تكون ملما يف كل وقت جبميع النصوص . ,وتقارن بني األدلة وتقرن بعضها إىل بعض حىت يتبني لك األمر

فلن يضر  ((كرمية: أن اخللق لو كانوا كلهم على الردة فإن اهللا تعاىل لن يتضرر بذلك؛ لقوله: ومن فوائد اآلية ال

  يشمل أي ضرر كان سواء كان من فرد أو من مجاعة. ,وهذا عام اهللا شيئا ))

   ؟ ا أو غري شهيدشهيدسواء كان احلياة الربزخية يشرتك فيها مجيع األموات إن  ...: السائل

نه ترد إليه روحه أ وردألنه يف الربزخ غاية ما  ,غري الشهيد ما هذه احلياة؛ ما هي هذه احلياة ,أبداال، ال : الشيخ

  من أجل الرد على امللكني فقط؛ لكن أولئك أحياء دائما حىت يبعثون .

 ء,خامت األنبيا هأن وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل )) ((: : قلنا أنه نستدل بقوله تعاىلالسائل

هذا : الشيخ ؟(( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ))اآلية:  وورد يف

صحيح، هذا يدل على العموم؛ وهلذا ليس بني حممد وعيسى أحد من الرسل؛ فإذا جاءت اآلية األوىل عامة يف 

  .د  قد خلت من قبله الرسل إال حمميعين ,عيسى تكون هذه اآلية خمصصة هلا

سيد الشهداء  افالنإن على مجيع الناس فهل نقول يف الدنيا النيب صلى اهللا عليه وسلم له السيادة املطلقة : السائل



   ؟ ...

  هري؛ : أي نعم على رأي الز الشيخ

  ؟ أن محزة سيد الشهداء يتعارض مع احلديث القول لنا هذا : قالسائل

سيد الشهداء من التابعني الذين تبعوا الرسل، أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا  , يعينال ما يتعارض: الشيخ

  أما الرسول فينفرد . ,يعين من األمم ,الرسل

   ؟ ما ميوت يده سرق وقطعواالسارق إذا : قلنا أن األر عرق إذا انقطع مات اإلنسان, السائل

من حني ما تقطع يده  ,جيب أن يكون هناك زيت يغلى :؛ وهلذا قالواوا يده جيب أن حتسمطيب إذا قطع: الشيخ

   تغمس يف هذا الزيت من أجل أن يقف الدم، لو ترك لنزف ومات .

  ؛ ؟ لكن املراد إذا قطعت اليد حىت لو سكر الدم: السائل

  لو سكر ما ميوت معروف . ,ال: الشيخ

   احلمد هللا ؟ منهل جيوز أن يقال بعد األكل الشكر هللا بدال : السائل

  شيء, ما فيها : صحيح, الشيخ

  ورد كثريا,  الذيهو احلمد  إن ما يقال: السائل

  ؟ نقول ال بأس, ال أو الشكر هللا  :يقولجيوز أن أنت قلت هل : الشيخ

  : لكن ما هو األفضل ؟ السائل

 )ا كلة فيحمده عليهاألعبد يأكل الإن اهللا ليرضى عن ( احلديث: حسب احلال،  حسب احلال، أقول: الشيخ

  شكر يف نفس الوقت .ا وهو ويكون هنا محد

وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ومن يرد ثواب  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

الدنيا نؤته ومن يرد ثواب اآلخرة نؤتها منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما 

في سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا واهللا يحب الصابرين وما كان قولهم إال أن قالوا  وهنوا لما أصابهم

  ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )).

 (( ذن اهللا ))وما كان لنفس أن تموت إال بإ ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

أي ميتنع غاية االمتناع ألي نفس من األنفس أن متوت إال بإذن اهللا؛ مهما حاول  ما كان لنفس أن تموت ))

لممتنع لفإا  ))ما كان (( الناس أن مييتوا أحدا بدون إذن اهللا فإم لن يستطيعوا إىل ذلك سبيال؛ وإذا جاءت 

أي ما كان قدرا لنفس أن متوت إال  ن لنفس أن تموت إال بإذن اهللا ))ما كا ((إما شرعا وإما قدرا؛ فهذه اآلية: 



نكرة يف سياق النفي فتعم كل نفس من اآلدميني وغري اآلدميني، ال ميكن ألي  لنفس )) ((بإذن اهللا؛ وقوله: 

وحيصل هذا  ,، مفارقة احلياةاملوت هو مفارقة احلياة )) أن تموت ((نفس أن متوت إال بإذن اهللا؛ وقوله: 

وذلك ألن الروح تتصل باجلسد اتصاال تاما وتنفصل منه انفصاال ناقصا  ,بانفصال الروح عن اجلسد انفصاال تاما

وإذا مات  ,وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص ,وتنفصل منه انفصاال تاما؛ فإذا كان اإلنسان يقضا فاالتصال تام

ن تعود إليه يف قربه عودا ليس على الوجه الذي هي عليه يف الدنيا؛ اإلنسان فهو انفصال تام؛ ولكن هذا ال مينع أ

ألن حياة الربزخ ختالف حياة الدنيا؛ فاإلنسان يف قربه تعاد إليه روحه وجيلس وخياطب ويتكلم ويفهم؛ ولكن 

يكون ورمبا  ,بالرتاب الذي فوقه ...إذ أنه  ,دنيا هللك فورا, ألا لو كانت حياة ليست هذه احلياة كحياة الدنيا

   غرقا يف ماء أو حمرتقا بنار.

ألن إذن اهللا تنقسم إىل قسمني: إذن كوين؛  ,إذن هنا يراد ا اإلذن الكوين أن تموت إال بإذن اهللا )) ((وقوله: 

وهو حتت املشيئة قد يقع وقد ال يقع؛ فمثال  ,وإذن شرعي؛ فاإلذن الشرعي ما قضى به شرعا وأذن فيه شرعا

 اإلذن هنا شرعي وليس بكوين )) أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا ((عزوجل: يقول اهللا 

 قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون )) ((ألن اهللا قد أذن به كونا؛ لكنه مل يأذن به شرعا؛ وكذلك قوله تعاىل: 

يعين ال ميكن أن متوت إال إذا أذن  ,ي إذن كوينفه إال بإذن اهللا )) (( :هنا اإلذن شرعي؛ أما يف مثل هذه اآلية

هذه مصدر مؤكد  كتابا  كتابا مؤجال )) ((أي بقضائه وقدره؛  إال بإذن اهللا )) ((اهللا بذلك كونا؛ وقوله: 

ال يتجاوزه وال يقصر عنه؛ هذا الكتاب  ,أي أن املوت مكتوب كتابا مؤجال حمددا حبد معلوم للجملة اليت قبله,

يموت يف اليوم الفالين يف الساعة الفالنية من الشهر الفالين؛ سكتب: يكتب يف ليلة القدر بأنه يكتب يف عدة  

ب رزقه وأجله وهذه كتابة سنوية؛ ويكتب أيضا إذا كان اإلنسان يف بطن أمه حني يبعث إليه امللك ويؤمر بكت

 وعمله وشقي أو سعيد .


